ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ∆ιεύθυνση 6ο χλµ
Θεσσαλονίκης - Θέρµης Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Σηµεία επαφής 1)
∆ιεύθυνση Συµβάσεων 2) Κεντρικό Πρωτόκολλο, Τηλέφωνο: 2310-470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297,
2310-475936, e-mail: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: Προαναφερόµενο σηµείο επαφής 1
Τεχνικές προδιαγραφές & συµπληρωµατικά έγγραφα από: Προαναφερόµενο σηµείο επαφής 1
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόµενο σηµείο επαφής 2
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.1) ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων αρµοδιότητας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στον Ανατολικό Τοµέα από
Α/Κ Αγ. Ανδρέα έως Κήπους».
II.1.2) Κύριος τόπος παροχής: GR –Περιοχές της Βόρειας Ελλάδας κατά µήκος του οδικού άξονα Καβάλα –
Ξάνθη – Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ελληνοτουρκικά σύνορα
II.1.3) H Προκήρυξη αφορά: ∆ηµόσια Σύµβαση
II.1.7) Σύµβαση καλυπτόµενη από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις: Ναι
II.1.8) Κατανοµή σε τµήµατα: Όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.2)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 720.000 Ευρώ
II.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης: Ναι
Εάν ναι, περιγραφή αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης: Νέες παρόµοιες υπηρεσίες

ΙΙ.3)
∆ιάρκεια της σύµβασης : 12 µήνες
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη
διαδικασία, ποσού 14.400 €. Για την υπογραφή της σύµβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 36.000
€ και ασφαλίσεις: α)«Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών» και β) «Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
έναντι τρίτων» σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς
διατάξεις: Μετοχικό Κεφάλαιο της Εγνατία Οδός Α.Ε.
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύµβαση: Σε περίπτωση σύµπραξης και κοινοπραξίας ισχύει το άρθρο 20 του ν.3316/ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005.
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης: Όχι
ΙΙΙ.2)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων σχετικά
µε την εγγραφή τους σε επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα: Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κ/ξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή
τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κ/ξιών):
1. είναι εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του άρθρου 39 του ν.
3316/2005 και διαθέτουν πτυχία
 Κατηγορία 10 (µελέτες συγκοινωνιακών έργων) τάξης Ε΄ και
 Κατηγορία 8 (στατικές µελέτες) τάξης Γ΄ και άνω και
 Κατηγορία 21 (γεωτεχνικές µελέτες) τάξης Γ΄ και άνω ή
2. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε κατηγορίες µελετών και τάξεις αντίστοιχες µε εκείνες της
ανωτέρω παραγράφου 1, ή
3. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των προηγούµενων παραγράφων
ή κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της Οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ ή
στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναµικό µε εµπειρία σε
αντίστοιχες κατηγορίες µελετών της ανωτέρω παραγράφου 1, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, τουλάχιστον το
παρακάτω:
 δύο µελετητές δωδεκαετούς εµπειρίας έκαστος και ένας µελετητής οκταετούς εµπειρίας και τέσσερις µελετητές
τετραετούς εµπειρίας έκαστος σε µελέτες συγκοινωνιακών έργων και
 ένας µελετητής δωδεκαετούς εµπειρίας σε στατικές µελέτες και
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 ένας µελετητής δωδεκαετούς εµπειρίας σε γεωτεχνικές µελέτες
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά
στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική Ικανότητα
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) απαιτούµενων προσόντων:
α) Να έχει προσφέρει µέσω συµβάσεων από το έτος 1998 έως το έτος 2010, υπηρεσίες επίβλεψης (construction
management) σε έργα οδοποιίας παρόµοια ποσοτικά και ποιοτικά µε τα έργα για τα οποία καλούνται, να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους:
Ως παρόµοια έργα οδοποιίας νοούνται:
Ι) αυτοκινητόδροµοι διπλού κλάδου µήκους τουλάχιστον 50 χλµ από τα οποία 10 χλµ να είναι περαιωµένα σε
επίπεδο ασφαλτικών εργασιών και
ΙΙ) οδογέφυρες ή κοιλαδογέφυρες ή άνω διαβάσεις συνολικού µήκους µονού κλάδου τουλάχιστον 1000µ. (Για την
εκπλήρωση του υπόψη κριτηρίου προσµετρώνται µόνον οι γέφυρες µε ένα τουλάχιστον άνοιγµα µεγαλύτερο ή
ίσο των 30 µ.) και
ΙΙΙ) σήραγγες οδοποιίας ή σιδηροδροµικών έργων συνολικού µήκους µονού κλάδου τουλάχιστον 1000µ., και
β) να διατίθεται τουλάχιστον το παρακάτω προσωπικό, που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «Οµάδα Επίβλεψης»
του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
i.
Ένας (1) Μηχανικός µε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο, 10 τουλάχιστον ετών κτήσης του και τουλάχιστον 5ετή
εµπειρία στην επίβλεψη ή κατασκευή έργων αυτοκινητοδρόµων και
ii. ∆ύο (2) τουλάχιστον Πολιτικοί Μηχανικοί µε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο, 5 τουλάχιστον ετών κτήσης του και
τουλάχιστον 3ετή εµπειρία στην επίβλεψη ή κατασκευή έργων αυτοκινητοδρόµων και
iii. ∆ύο (2) τουλάχιστον Τοπογράφοι Μηχανικοί µε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο, 5 τουλάχιστον ετών κτήσης του και
τουλάχιστον 3ετή εµπειρία στην επίβλεψη ή κατασκευή έργων αυτοκινητοδρόµων και
iv. Ένας (1) τουλάχιστον Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός µε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο 5 τουλάχιστον
ετών κτήσης του και τουλάχιστον 3ετή εµπειρία στην επίβλεψη ή κατασκευή έργων αυτοκινητοδρόµων και
v. Ένας (1) τουλάχιστον Γεωτεχνικός Μηχανικός ή Γεωλόγος µε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο 5 τουλάχιστον ετών
κτήσης του και τουλάχιστον 3ετή εµπειρία στην επίβλεψη ή κατασκευή έργων αυτοκινητοδρόµων και
vi. Ένας (1) τουλάχιστον Γεωλόγος ή Χηµικός Μηχανικός ή άλλη ειδικότητα µε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο 5
τουλάχιστον ετών κτήσης του και τουλάχιστον 3ετή εµπειρία στην εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών έργων
οδοποιίας και στη λειτουργία εργαστηρίου και
vii. ∆ύο (2) τουλάχιστον ειδικότητες µε Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) ή ισοδύναµου, 5
τουλάχιστον ετών κτήσης του και τουλάχιστον 3ετή εµπειρία στην επίβλεψη ή κατασκευή έργων
αυτοκινητοδρόµων.
γ) Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας οι παραπάνω απαιτήσεις µπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από
τα µέλη τους.
ΙΙΙ.2.4) Παραχωρούµενες κατ΄ αποκλειστικότητα συµβάσεις: Όχι
IΙI.3)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη: Ναι
Σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ο Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Εταιρίας µε την επωνυµία
“ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Απόφαση ∆17α/10/59/ΦΝ.393/10-07-96), όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα, καθώς και η
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης: Ναι
ΤΜΗΜΑ IV:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
IV.1.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται
στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού: Όχι
IV.3)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 4949
IV.3.2) Προηγούµενη δηµοσίευση που αφορά στην ίδια σύµβαση: Ναι, αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ
2011/S 37-060598/23-02-2011
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων
Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 27/05/2011 ώρα 16:00
Έγγραφα µε πληρωµή: Ναι
Τιµή: ∆έκα (10)
Νόµισµα: Ευρώ
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Όροι και µέθοδοι πληρωµής: Μετρητά ή επιταγή στο όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς διατίθεται δωρεάν
IV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών και όροι για το άνοιγµα των προσφορών:
03/06/2011,
ώρα 11:00, Τόπος: ∆ιεύθυνση όπως στο Ι.1
IV.3.6) Γλώσσα (-ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής: Ελληνική
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ηµέρες από την αναφερόµενη
προθεσµία παραλαβής προσφορών
ΤΜΗΜΑ VΙ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια σύµβαση: Όχι
VI.2) Σχετίζεται η σύµβαση µε πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Κοινοτικά Ταµεία: Όχι
Πρόγραµµα:
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη
δηµοπράτησης ή το αντικείµενο των υπηρεσιών. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που
δίνεται παραπάνω, το αργότερο µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την τελική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών δηµοπράτησης που
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu, στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, για να
υποβάλλουν όµως προσφορά θα πρέπει να προµηθευτούν και να συµπληρώσουν το έντυπο της Οικονοµικής
Προσφοράς όπως ορίζεται στις παραγράφους Ι.1 και IV.3.3 της παρούσας.
VI.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών - Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ηµεροµηνία(-ες) υποβολής προσφυγών:
Γίνεται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση µε οποιοδήποτε τρόπο της παράνοµης
πράξης ή παράλειψης. Για τις πράξεις που ορίζονται στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας», σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από της ανακοινώσεως τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος αυτό.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή
προσφυγών: ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
VI.5)
Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/04/2011

Σωτήριος Νούσης
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων

K:\Construction Management\Tenders\CM_2010\ΣΤΥ_ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ_4949_I\Advert\Greek press_advert_ΣΤΥ_ΑΤ_4949_Ι.doc
000C/4949
Σελ. 3 από 3

